
 

 

 

 

 
 

 

 

في المملكة  الوطني للمؤهالت اإلطار

 االردنية الهاشمية
 

 

 

 

 

 لجنة اإلطار الوطني للمؤهالت

 وضمان جودتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 

 
 

  



 في المملكة األردنية الهاشمية الوطني للمؤهالتطارلإل المقترح التصميم .1
لقد قامت اللجنة بتطوير تصميم مقترح لإلطار الوطني للمؤهالت في المملكة األردنية الهاشمية بعد 

دراسة مستفيضة ومسح لجميع أنواع المؤهالت التي تمنح في المملكة وجميع المؤسسات التعليمية 

( Qualification) وقد تم تعريف المؤهل . وبعد عدد من جلسات التشاور مع القطاعات المستهدفة

تدريبي معين وله حد  أوالشهادة مضبوطة الجودة والتي تمنح لخريج برنامج تعليمي "على أنه 

 ."التدريب أوأدنى من ساعات التعليم 

 :العناصر التالية إلى( 2)رقم  كما هو مبين في الشكلالوطني للمؤهالت ويستند تصميم اإلطار

وتدل على مستوى التعلم من حيث المستوى التعليمي للمعارف (: Levels) المستويات .1

ويتم اختيار (  السنوات أو الساعات المعتمدة)والمهارات والكفايات بغض النظر عن حجم التعلم 

و يتم تحديد العناصر التالية  عددها بناء على رغبة النظام التعليمي في تصنيف مستويات التعلم

 :(ب (3)و أ (3)ين رقم الشكل)في كل مستوى 

تعريف عام للعناصر الثالثة الرئيسة : (Level Descriptors)واصفات المستويات  -أ 

 .لمعارف  والمهارات والكفاياتللتعلم في كل مستوى وهي ا

وتشمل أنواع : (Types of Qualifications) أنواع المؤهالت من حيث الطبيعة -ب 

ويشمل كل من المسميات غير األكاديمية كالتطبيقي )التعليم كالتعليم األكاديمي والمهني 

 (.والمهني والتقني والفني

يتكون اإلطار من عدد من : (Classes of Qualifications) أصناف المؤهالت -ج 

األصناف تعتمد على نسبة ما يتم تحقيقه في مؤهل معين من واصفات التعلم في ذلك 

 .(خاصة وأ تكميلية أو فرعية أو رئيسة) المستوى

 :اآلتي وتتضمن معاييرال   .2

 للمؤهالت معايير الدخول  والتقدم واالنتقال. 

   االعتراف بالخبرات والتعليم غير الرسميمعايير. 

  اإلطارالمؤسسات التعليمية في  إدراجمعايير. 

  اإلطارمعايير تسكين المؤهالت في. 

 :ويتضمن تصنيفا للمؤسسات التالية: تصنيف المؤسسات  .3



 Classification of Education) المزودة للتعليم تصنيف المؤسسات -أ 

Providers) :هي المؤسسات التي تقدم التعليم أو التدريب بكافة أنواعه وأصنافه. 

 Classification of Awarding)ت تصنيف المؤسسات المانحة للمؤهال -ب 

Bodies) :وهي المؤسسات المسؤولة عن إصدار شهادة المؤهل في كل مستوى. 

 Classification)ؤسسات المسؤولة عن ضبط جودة البرامج التعليميةتصنيف الم -ج 

of Quality Assurance of Educational Programs) :هي المؤسسات و

 .التي تتحقق من جودة البرامج التعليمية والتدريبية

 وضمان الجودة دليل تصميم البرامج التعليمية .4

 .دليل تصميم مخرجات التعلم -أ 

 .المؤهالتدليل ضمان جودة  -ب 

 

 

 
 .عناصر اإلطار الوطني للمؤهالت(: 2) الشكل

 

 

 

 

 

 

دليل تصميم 
 البرامج التعليمية

دليل تصميم 
 مخرجات التعلم 

دليل ضمان جودة 
 المؤهالت

   معايير 

   معايير الدخول
 واالنتقالوالتقدم 

 االعتراف 
بالخبرات والتعليم 

 غير الرسمي 

الية ومعايير ادراج 
المؤسسات 
التعليمية في 

 االطار 

الية ومعايير تسكين 
المؤهالت في 

 االطار

 تصنيف 
 المؤسسات 

 تصنيف المؤسسات 
 المزودة للتعليم 

 تصنيف المؤسسات 
 المانحة للمؤهالت

 تصنيف المؤسسات 
المسؤولة عن 
ضمان جودة 

 (التعليميةالبرامج 

 المستويات

 واصفات المستويات 

المعارف  والمهارات 
 والكفايات 

  أنواع المؤهالت

أكاديمي، غير ) 
 (اكاديمي

  أصناف المؤهالت 

رئيسة، فرعية، 
 تكميلية



مستويات المؤهالت: أ(4) الجدول
1  

في المؤهالت  حجم المؤهل الرئيسي المؤهالت المشمولة بالمستوى المستوى

 االكاديمية

في  حجم المؤهل الرئيسي

 المؤهالت المهنية

ويشمل شهادات دكتوراه الفلسفة واالختصاصات الطبية  10

 . الدقيقة وما يكافئها من المؤهالت المحصلة بالخبرات

سنوات على  3ساعة معتمدة أو  44

 قلاأل

-- 

ويشمل شهادات الماجستير بأنواعها المختلفة و الدبلومات   9

والدورات التدريبية المتخصصة ذات المستوى  2العالية نوع 

لمساقات الماجستير والختصاصات الطبية المختلفة  المكافئ

 .وما يكافئ ذلك من المؤهالت المحصلة بالخبرات

 ساعة معتمدة 33

 أو سنتان دراسيتان

 ساعة معتمدة 33

 أو سنتان دراسيتان

والدورات التدريبية  1ويشمل شهادات الدبلوم العالي نوع  8

الدبلوم المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات 

 .العالي وما يكافئ ذلك من المؤهالت المحصلة بالخبرات

 ساعة معتمدة 24

 قلأو سنة دراسية على األ

 ساعة معتمدة 24

 قلأو سنة دراسية على األ

ويشمل شهادات البكالوريوس األكاديمية والمهنية والتطبيقية  7

وغيرها والدورات التدريبية المتخصصة ذات المستوى 

لمستوى مساقات البكالوريوس وما يكافئ ذلك من المكافئ 

 .المؤهالت المحصلة بالخبرات

 قلساعة معتمدة على األ 132

 قلأو أربع سنوات دراسية على األ

 قلساعة معتمدة على األ 132

أو أربع سنوات دراسية على 

 قلاأل

األكاديمي  الدبلوم)ويشمل الشهادة الجامعية المتوسطة  6

والدورات التدريبية المتخصصة المكافئة لمساقات  (والتقني

 .الدبلوم وما يكافئ ذلك من المؤهالت المحصلة بالخبرات

 ساعة معتمدة 72

 أو سنتان دراسيتان

 سنوات 3ساعة معتمدة أو  94

 ساعة معتمدة 72

 أو سنتان دراسيتان

 سنوات 3ساعة معتمدة أو  94

بدون االمتحان )أو التدريبي ويشمل شهادات الدبلوم الفني  4

 وما يكافئ ذلك من المؤهالت المحصلة بالخبرات( الشامل

 ساعة معتمدة 33

 أو سنة دراسية أو تدريبية

 ساعة معتمدة 33

 أو سنة دراسية أو تدريبية

األكاديمية والمهنية وشهادة  ويشمل شهادات الثانوية العامة 4

المؤهالت دبلوم المستوى المهني وما يكافئ ذلك من 

 .المحصلة بالخبرات

  سنة دراسية  12

وشهادة التدريب (العاشر)ويشمل شهادات المرحلة األساسية  3

وما يكافئ ذلك من المؤهالت المحصلة  2المهني مستوى 

 .بالخبرات

ساعة تدريبية على  1433 سنوات دراسية 13

 األقل

( السادس األساسي)ويشمل شهادات المرحلة األساسية  2

وما  وشهادة محو األمية 1وشهادة التدريب المهني مستوى 

 .يكافئ ذلك من المؤهالت المحصلة بالخبرات

 ساعة تدريبية على األقل 733 سنوات دراسية  4

( KG2) ويشمل شهادات المرحلة ما قبل المدرسة 1

 .والمؤهالت غير الماهرة والمحصلة بالخبرة

 -- سنتان دراسيتان

 

 .ب (3)إلى المؤهالت المبينة في الجدول رقم  أ (4)الواردة في الجدول رقم  التسمياتوتشير 

 

 

  

                                                           
1

 .ج6يتم تحديد حجم المؤهالت االجنبية المكافئة عن طريق معايير االعتراف بالشهادات االجنبية والواردة في الفصل 



 مستويات المؤهالت: ب(4) الجدول

الفني أو الدبلوم 

 التدريبي

التي ال تقل  تقنيةالالتخصصات المهنية و فيأو التدريبية الدبلومات الفنية 

للمؤهالت ساعة معتمدة  03مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة وبحد أدنى 

 .5الرئيسية في المستوى 

الشهادة الجامعية 

 المتوسطة

التي  تقنيةاألكاديمية والفي التخصصات ( الدبلوم)الشهادة الجامعية المتوسطة 

ساعة  72تكون مدة الدراسة فيها للمؤهالت الرئيسية سنتان وبحد أدنى 

 .ويتم تحصيلها بالنجاح في االمتحان الشامل 6معتمدة في المستوى 

لتقني الذي تكون مدة الدراسة او المهنيالتطبيقي والبكالوريوس األكاديمي و البكالوريوس

عتمدة ساعة م 132سنوات على األقل وبحد أدنى  4للمؤهالت الرئيسية   فيه

في  وحسب التعليمات الناظمة لمنح درجة البكالوريوس 7في المستوى 

 .المملكة

 24أدنى تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة وبحد ال التي  العاليةالدبلومات  1الدبلوم العالي نوع 
 .8في المستوى  ساعة معتمدة

درجة الماجستير التي تكون مدة الدراسة فيها في مستوى العالية الدبلومات  2الدبلوم العالي نوع 

 .9ساعة معتمدة في المستوى  24وبمعدل سنتان 
 

 

 



 

 
 

 .األكاديمي والمهني: مستويات اإلطار والمؤهالت الرئيسية لنوعي المؤهالت(: 4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .اإلطارمستويات واصفات (: 5) الجدول

 المعرفة المستوى

Knowledge 

 المهارات

Skills 

 الكفايات

Competencies 

13   المعرفة الجديدة على حدود احدث ما توصل خلق

له العلم  في مجال الدراسة وعلى الحدود بين 

المجاالت من خالل البحث  العلمي النوعي 

 .المقنع  لمن يراجعه من األقران

 

 

  إظهار القدرة على تصور وتصميم وتنفيذ

العلمي مع  وإتقان مهارات وطرائق البحث

 . لعلميةالمعرفة التامة بمفاهيم النزاهة ا

  تحليل نقدي وتقييم وتجميع األفكار الجديدة

 والمعقدة؛ 

 أو / حل المشاكل الحرجة في البحث و

االبتكار وتوسيع وإعادة تعريف المعرفة 

 .اإلجرائية القائمة أو الممارسة المهنية

  ،القدرة على إظهار سلطة معرفية كبيرة 

 درة على االبتكار، واالستقالليةالق 

   االلتزام المستمر لتطوير األفكار أو العمليات الجديدة

على حدود احدث ما توصل له العلم  في مجال الدراسة 

بما في ذلك البحث العلمي، نشر نتائج البحوث على 

 أقرانهم، 

  نقد تطبيق المعرفة في سياق معين 

  القدرة على فهم القيم االجتماعية وإظهار قدرات قيادية

 .القيملتغيير تلك 

9    على حدود احدث ما توصل المعرفة المتخصصة

 له العلم  في مجال الدراسة

  القدرة على التفكير النقدي لقضايا المعرفة في

مجال التعلم وعلى الواجهة بين مختلف 

 .المجاالت

 المعرفة الكافية باستراتيجيات اإلبداع 

  تطبيق المهارات إظهار القدرة على

المتخصصة في حل المشاكل المطلوبة في 

 البحث  العلمي 

  ،القدرة على ابتكار مهارات جديدة

 عال   وأدوات، وإجراءات على  مستوى  

بما في ذلك المهارات التكنولوجية الجديدة 

 والناشئة 

  القدرة على دمج المعرفة من مختلف

 .مجاالت التعلم

  ا والمبادرة المسائل العلمية وإدارتهالتعامل مع التعقيد في

 صياغة األحكام؛ وتحويل الممارسات الجيدة؛. في حلها

  إدارة سياقات الدراسة المبهمة والتي تتطلب نهجا

 استراتيجيا جديدا؛

 وتحمل مسؤولية التعلم الذاتي تقييم الذات 

  تحمل مسؤولية عمل الفريق 

  المساهمة في المعرفة المهنية 

 جعة أداء الفريقالقدرة على مرا. 

8   المعرفة المتخصصة والمتقدمة في مجال عمل

متخصص أو مجال تعلم وعلى الواجهة بين 

 مجاالت التعلم

  فهم شامل لطرائق خلق المعرفة أو المفاهيم

 العلمية باستخدام مدى من المصادر المتنوعة

  المعرفة الشاملة في البحث العلمي واالبتكارات

الحالية  في مجال العمل أو مجال الدراسة أو 

  مهارات حل المشكالت في مجال

القدرة على دمج إظهار  التخصص و

المعرفة من مختلف مجاالت العمل أو 

و مجاالت التعلم لحل مشاكل معقدة أ

 مجردة وغير معروفة الحلول باستقاللية

  االختيار النقدي ألدوات البحث

العمل أو  واالستراتيجيات المرتبطة بمجال

  تحمل مسؤولية تصميم وتطوير طرائق مبتكرة إلدارة

وتقييم األعمال المعقدة والعمليات أو الموارد، أو التعلم، 

بما في ذلك قيادة وإدارة الفرق ضمن األنشطة المهنية أو 

 الفنية والعمل بفعالية كفرد 

 حمل مسؤولية القيادة واألداء االستراتيجي للفرق المهنية ت

وللنفس و إدارة ودعم عملية توجيه التطوير المهني 

 لآلخرين



الممارسة المهنية، وأثر ذلك على النظرية 

 والممارسة

 التعلم 

 تحديد المصادر المناسبة 

للمعلومات أو الوسائل التحليلية في 

التحقيقات التي تؤدي إلى استنتاجات 

 وحلول للمشاكل 

  مهارات التكنولوجيا  واالتصاالت

أو / والمعلومات المتقدمة لتقديم شرح و 

 نقد مسائل معقدة من الناحية الفنية

  القدرة على التعبير عن وجهات نطر عالمية و تقبل

المسؤولية تجاه المجتمع و القيم المجتمعية والعالقات 

 االجتماعية

  بيئة معقدة إدارة األنشطة  المهنية التي قد تكون في 

  تكوين العالقات مع األقران من الممارسين المؤهلين 

  القدرة على التقييم الذاتي وتحمل المسؤولية عن الممارسة

 المهنية في سياقات تعلم معقدة وغير مألوفة أحيانا

 القيادة والمساهمة في تنفيذ المعايير األخالقية 

7   فهم منهجي للنظريات والمفاهيم والمبادئ

والتعميمات المتعلقة بمجال التعلم، والتي بعضها 

 .احدث ما توصل له العلمعلى حدود 

  إتقان المهارات واألدوات المطلوبة لحل

المشاكل المعقدة في مجال متخصص من 

 الدراسة

  المفاهيمية المهارات التخصصية وإظهار

 في مجال الدراسة 

  في وظائف التخطيط  التقييم ممارسة

الوظائف أو / والتصميم والتقنية و 

اإلشرافية المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات 

 أو العمليات 

 إدارة األنشطة والمشاريع 

  تحمل المسؤولية عن اتخاذ القرارات في سياقات العمل أو

 الدراسة

  تحمل مسؤولية عمل المجموعات والعمل بفعالية بتوجيه

 من األقران

  نقل وتطبيق المهارات التشخيصية واإلبداعية في

 مجموعة من السياقات

6  المعرفة المتخصصة في مجال واسع . 

  المعرفة ببعض المفاهيم النظرية والتفكير المجرد

 في مجال الدراسة

  إظهار مجموعة شاملة من المهارات

 .واألدوات المتخصصة

  تحديد الحلول واالستجابات لمشاكل

 .جيدا ومتنوعةمألوفة ومحددة 

  تقييم واستخدام المعلومات لتخطيط

 .وتطوير االستراتيجيات

  العمل في مجموعة من السياقات المتنوعة والمحددة التي

تنطوي على أنشطة خالقة وغير روتينية؛ ونقل وتطبيق 

أو المهارات التقنية أو اإلبداعية / المفاهيم النظرية و 

 .لمجموعة من السياقات

 ية شخصية كبيرة وغالبا ما تتحمل ممارسة استقالل

أو / المسؤولية عن العمل الخاص وعمل اآلخرين و 

لتخصيص الموارد؛ والشكل، والوظيفة داخل مجموعات 

 .متعددة معقدة وغير متجانسة

5   المعرفة الواقعية والداعمة في سياقات واسعة داخل

 مجال العمل أو الدراسة

  معرفة مبادئ وعمليات كيفية تطبيق المعرفة

  المهارات المعرفية الالزمة لتطبيق

 .األساليب واإلجراءات التشغيلية

  اكتساب مجموعة من المهارات المطلوبة

 اتية في إطار المبادئ التوجيهية ممارسة اإلدارة الذ

لسياقات العمل أو الدراسة التي عادة ما تكون قابلة للتنبؤ 

 بها، ولكن قابلة للتغير 



 المكتسبة في مجال معين من العمل أو الدراسة

  معرفة مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال معين

قتصادية، ثقافية بيئية، ا)من العمل أو الدراسة 

 (اجتماعية

الختيار األدوات والطرق المناسبة وتطبيقها 

 .في حل المشكالت

   امتالك المهارات المطلوبة لتنظيم  األنشطة

 ضمن المجموعة

  إعداد تقارير موجزة عن النشاطات

 .المنجزة

  استخدام التقنيات المناسبة المرتبطة في

 .مجال التخصص

  اإلشراف على العمل الروتيني لآلخرين، وتدريب

المرؤوسين ورفع كفاءتهم، وتحمل مسؤولية تطبيق قواعد 

 األمن والسالمة 

 مرؤوسينتحمل مسؤولية  اإلدارة وتطوير أداء ال 

  تحمل مسؤولية التعلم الذاتي في بيئة منضبطة والقدرة

 .على حل المشكالت الشائعة

 

4  المعرفة ذات المجال الواسع والمتنوع 

 د يالمعرفة العميقة والتي تتضمن بعض  التجر

 النظري

 

  مهارات عملية ومعرفية متوسطة 

  القدرة على اختيار حل من مجموعة حلول

مشكالت معروفة معروفه وتطبيقها لحل 

 الحلول

 التصرف في سياقات معروفة وغير معروفة النتائج 

 تحمل مسؤولية التعلم الذاتي تحت اإلشراف 

 تحمل جزء من مسؤولية اتساق الفهم الذاتي والسلوك 

 التصرف باستقاللية ومسؤولية بشكل كبير 

0  الفهمالمعرفة األساسية ذات المجال المتوسط و 

 الوافي لموضوع معين 

  ربط المعارف بسياقات مألوفة وغير مألوفة 

  استخدام مهارات عملية ومعرفية محدودة

 باستخدام أدوات معينه

  القدرة على اختيار حل من مجموعة

محدودة من الحلول وتطبيقها لمجموعة 

 محدودة من المسائل معروفة النتائج

 التصرف في سياقات محدودة ومعروفة النتائج 

  القدرة على التعلم الذاتي في بيئة محددة وتحت اإلشراف 

 تحمل مسؤولية محدودة التساق الفهم الذاتي والسلوك 

  التصرف باستقاللية محدودة تحت األشراف وضمن

 مجموعات متناسقة

2   المعرفة األساسية ذات المجال الضيق ضمن

 مستويات المعرفة والفهم البسيط

 

  امتالك مهارات معرفية وعملية بسيطة و

 محدودة 

  القدرة على تنفيذ المهام الروتينية مع

 التوجيه الواضح

  التصرف في سياقات محدودة ومعروفة النتائج 

 التصرف في مدى من األدوار وتحت اإلشراف 

  المبادرة للتعلم الذاتي في بيئة تعليمية منظمة وتحت

 اإلشراف

  الشخصية البدء بادراك استقاللية 

 القدرة على ترتيب المهام التعليمية 

1   المعرفة األساسية التي يتم الحصول عليها

 بالتذكر والتعرف من أجل الحياة

  امتالك مهارات عملية بسيطة وباستعمال

 أدوات بسيطة

  القدرة على تنفيذ العمليات األساسية

 المعروفة النتائج باستعمال التكرار 

  وثابتةالتصرف في سياقات محددة 

 التصرف في ادوار محددة 

 القدرة على الوصول واستعمال مصادر المعرفة المتنوعة 
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 .المؤسسات المانحة للمؤهالتتصنيف : (7)الشكل 

 

 

.المؤسسات المسؤولة عن ضمان جودة البرامج التعليمية :(8)الشكل   


